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Kommunikationsværksted for børn med
cochlear implant og
deres forældre
Artiklen beskriver ideerne bag et kommunikationsværksted, hvor barnets
sproglige udvikling ses i sammenhæng med forældrenes støtte, samvær
med andre børn, social trivsel og leg. Et kommunikationsværksted, hvor det
er muligt at fokusere på og integrere forskellige aspekter af barnets udvikling samt inddrage forældrene, kan være en brugbar specialpædagogisk
ramme og tilgang til børn, hvis sprogudvikling kræver ekstra støtte. Artiklen
omhandler børn med cochlear implant (CI), men mange af de talepædagogiske principper og metoder, som præsenteres, vil også være relevante for
andre grupper af børn med sprogvanskeligheder.

Indledning
Sprog udvikles og
læres ved at bruge
det sammen med
andre. Det gælder
også for børn med
høretab og børn med CI. For mange
døve og svært hørehæmmede børn
giver CI en lydopfattelse, der gør dem i
stand til at opfatte og udvikle et tale
sprog næsten på lige fod med hørende
børn. For alle børn er der dog brug for
en talepædagogisk indsats, for at det
lykkes bedst muligt. For nogle går det

relativt nemt, for andre kræver det
ekstra støtte. Det er den sidstnævnte
gruppe af børn, denne artikel primært
omhandler.

Projekt kommunikationsværksted
Center for Tegnsprog, UCC (tidligere
Center for Tegnsprog og Tegnstøttet
Kommunikation – KC)1 fik bevilget
projektmidler fra Socialministeriets
satspulje til et fire år langt pro
jekt om børn med høretab/eller CI.
Projektet, som forløb fra 2006 til og
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med 2009, omhandlede bl.a. etable
ringen af et kommunikationsværksted,
der skulle have fokus på kommuni
kationen hos det enkelte barn og
dets familie. Arbejds- og kommunika
tionsform var ikke fastlagt på forhånd,
Projektgruppen men skulle tilpasses
den enkelte families
bestod af fire med- ønske om enten tale
arbejdere – en døv sprog eller en tegnba
tegnsprogsunder- seret kommunikation
eller eventuelt en
viser, tre hørende kombination af de to
(to uddannede kommunikationsfor
pædagoger og mer. Projektgruppen
bestod af fire medar
tale- hørepædago- bejdere – en døv tegn
ger, en uddannet sprogsunderviser, tre
tegnsprogstolk og hørende (to uddan
pædagoger og
audiologopæd). nede
tale- hørepædagoger,
en uddannet tegnsprogstolk og audio
logopæd) (tre af artiklens forfattere).
I løbet af projektperioden ændredes
gruppens sammensætning til kun at
bestå af de tre hørende medarbejdere.
Til projektet blev knyttet en referen
cegruppe bestående af forskellige inte
resseorganisationer og professionelle
fra feltet.

Etablering af kommunikationsværkstedet og udvælgelse af
to grupper af børn
I projektperioden var der to grupper
af forældre tilknyttet kommunikati
onsværkstedet. Alle forældrene i de
to grupper kendte centret i forvejen,
fordi de tidligere havde deltaget i
tegnsprogs- eller tegnstøttede kom
munikationskurser på centret. Børnene
blev altså ikke udvalgt efter særlige
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kriterier til at deltage i kommunikati
onsværkstedet, men var de børn, hvis
forældre i forvejen havde vist interesse
for projektet. De kendte Centret i for
vejen og var indstillet på, at der blev
brugt den kommunikationsform, som
den enkelte familie ønskede – tegn,
tale eller samtidig brug af tegn og
tale i kommunikationen med børnene.
Hver gruppe bestod af tre forældrepar.
Gruppe 1 bestod af tre familier med
børn på 3-3½ år ved kommunikati
onsværkstedets start. Aktiviteterne i
værkstedet for denne gruppe startede
i efteråret 2006.
Gruppe 2 bestod af tre familier med
børn på 4½-5 år ved kommunikati
onsværkstedets start. Aktiviteterne i
værkstedet for denne gruppe startede
i foråret 2007.

Beskrivelse af børnene
Alle børnene fik det første implantat,
da de var mellem 1½ og 2½ år gamle.
Fem ud af de seks børn har efterføl
gende fået implantat nummer to. Alle
børn har gået i specialinstitution og
er i dag alle, på nær en, elever på
specialskole. Et af børnene er i dag i
et tegnsproget miljø, de øvrige er i et
undervisningsmiljø, hvor der primært
eller udelukkende bruges talesprog. Et
af børnene fik i løbet af projektperio
den diagnosen dyspraksi. For ingen af
de andre børn er der beskrevet andre
diagnoser end deres medfødte høretab.

Talesprog, tegn eller en
kombination?
Som udgangspunkt havde projektmed
arbejderne ikke fastlagt hvilken kom

Specialpædagogik 5 · 2011

munikationsform, der skulle anvendes i
værkstedet. Medarbejderne var indstil
lede på at bruge den kommunikations
form, der passede til det enkelte barn
og dets familie. Derfor var projektgrup
pen sammensat af både talesprogede
og tegnsprogede medarbejdere.

Aktiviteter i værkstedet
Kommunikationsværkstedet var opbyg
get efter nogenlunde samme skabe
lon hver gang – fælles morgenmad,
sproglige aktiviteter med børnene og
til sidst blev de medbragte madpak
ker spist. Kommunikationsværkstedet
varede typisk tre timer. Indholdet i
kommunikationsværkstedet varierede
mellem at være aktiviteter, hvor for
ældrene var inddraget til situationer,
arrangeret af de professionelle, hvor
børnene fik mulighed for at vise deres
aktuelle kommunikationsformåen –
enten sammen med en voksen, sam
men med både en voksen og de andre
børn eller kun sammen med de andre
børn. Et lokale på centret blev indret
tet med legeudstyr, der passede til
børn mellem 2 og 7 år. Legemiljøet
skulle give mulighed for fysisk udfol
delse og kommunikation. Ikke alle
aktiviteter var planlagte på forhånd.
Ved både de planlagte og de spontant
opståede aktiviteter sørgede de profes
sionelle for at støtte op om og igang
sætte leg og kommunikation, hvis det
var nødvendigt.
Principperne bag aktiviteterne i kom
munikationsværksstedet var, at gennem
børnenes naturlige samspil og leg med
hinanden og de voksne udvikles deres
sprog. De professionelle voksne støtter
via dette naturlige samvær børnenes

sprog og kommunikation gennem rele
vante sproglege og aktiviteter (se f.eks.
Pepper & Weitzman, 2007). Eksempler
på sproglege og aktiviteter var:
Spil: Almindelige familiespil eller spil
produceret af projektgruppen. Spillene
blev udvalgt, så de krævede sproglig og
evt. fysisk aktivitet. Det kunne f.eks.
være et spil, hvor et
Legemiljøet skulle
barn skulle instruere
et andet barn i at give mulighed for
gøre det, der vises fysisk udfoldelse og
på et billede, uden at
kommunikation.
det andet barn måtte
se billedet (f.eks. hoppe på et ben).
Almindelige vendespil kunne være et
andet eksempel, hvor barnet hører nye
ord og begreber.
Motoriklege: F.eks. motorikbane, hvor
børnene skal yde noget både fysisk og
sprogligt. Nogle af de motoriske lege
havde endvidere det formål at skabe
afveksling i aktiviteterne, så det ikke
blev ensformigt.
Gamle fælleslege: Det kunne f.eks.
være ”Alle mine kyllinger kom hjem”,
”Spring over åen” og ”Rødt lys stop”.
Alle sammen lege, hvor bevægelse
kombineres med sproglig aktivitet.
Legene indeholder ofte rim og remser,
som både er sjove at sige og giver bør
nene en bevidsthed og erfaring med
lydene i sproget. At legene er kendte
og leges igen og igen, er også med til
at give børnene en større tryghed til
at turde bruge sproget – f.eks. råbe og
synge. Legene kræver f.eks., at børne
ne koncentrerer sig og medfører bl.a.,
at de lærer bestemte sætningsstruktu
rer, og at de lærer rækkefølgen i dia
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logen. Et andet eksempel kunne være
begyndelseslyd som det bogstav, de
”Hvem har bolden? Det har trolden”,
står på.
hvor en af deltagerne står med ryg
gen til de andre, kaster en bold bagud
Samtale ud fra konkreter: Almindelig
hen over hovedet på sig selv, en af de
samtale siddende rundt om et bord,
andre griber den og gemmer den bag
hvor samtalen støttes af forskel
ryggen. Efterfølgende starter dialogen,
lige konkrete ting, f.eks. legetøj.
hvor den, der kastede
Konkreterne gør, at
Gentagelser og
bolden, spørger: “Hvem
børnene får langt mere
kendte aktiviteter støtte til at følge og
har bolden?” Gruppen
svarer i kor: “Det har har været et vigtigt forstå det, som siges.
trolden”. Boldkasteren
De oplever og støttes i
element i
går så rundt, peger på
at kunne fungere i sam
kommunikationsen person og spørger:
taler med andre. Den
“Er du trolden?” Barnet
professionelle indgår i
værkstedet.
får tre forsøg til at
et omfang, der er nød
vendigt for at få samtalen til at køre,
finde trolden. Legen træner ud over at
men prøver også at facilitere børnenes
sige korrekte sætninger også, at barnet
snak med hinanden.
venter på, at det er dets tur, at man
kan vente med respons, indtil man bli
ver spurgt – hvis man er trolden.
Gentagelser og kendte aktiviteter har
været et vigtigt element i kommu
nikationsværkstedet. De voksne har
Sanglege: F.eks. inspireret af Lotte
opfordret til gentagelser, men børnene
Kærså (Kærså, 2005).
har også bedt om dem. F.eks. har legen
Faldskærmen: Børnene holder i hver
”Alle mine kyllinger kom hjem” stået
sit ”hjørne” af en faldskærm. De løfter
højt på børnenes ønskeliste. Den skulle
den op og ned, går ind under den mv.
leges igen og igen. I starten var det
samtidig med, at de skal tælle eller
vigtigste for børnene at løbe op og
lave en fysisk aktivitet og lytte efter
ned ad gangen, men efterhånden fik
instruktion. Ved denne aktivitet skal
de også med hjælp fra de voksne mere
børnene samarbejde og bevæge sig
og mere styr på, hvad det er, henholds
samtidig med en sproglig aktivitet.
vis hønemor og kyllingerne skal sige.
Legen var genkendelig og tryg og gav
derfor mulighed for, at barnet brugte
Hoppe på bogstaver: Børnene hopper
sproget mere og mere og efterhånden
rundt på nogle store bogstaver, som
mere og mere korrekt.
ligger på gulvet samtidig med, at de
siger bogstaverne. I starten støttes de
Samvær kontra undervisning
af den voksne. Børnene lærer sprogets
Udgangspunktet for alle aktivite
lyde og genkender bogstaverne. Legen
ter i kommunikationsværkstedet var
kan udvides med, at børnene skal
det enkelte barns aktuelle formåen
finde et dyr eller en ting med samme
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– sproglig og motorisk – hvorfra det
enkelte barn løbende blev udfordret. I
alle aktiviteter blev der taget hensyn
til det enkelte barns interesser og
dets erfaringer. Den voksnes rolle var
at være garant for, at alle børn var
med i samtalen samt være katalysator
for, at kommunikationen ikke kun
foregik mellem en voksen og et barn,
men også børnene imellem. I starten
af forløbet søgte alle børnene mest
kommunikation med de voksne, og de
havde meget svært ved at kommunike
re med de andre børn, fordi børnene af
forskellige årsager havde svært ved at
forstå hinanden, f.eks. på grund af en
mangelfuld sætningskonstruktion, et
begrænset ordforråd og tydelighed og
“korrekthed” i deres udtale. Meget af
kommunikationen børnene imellem de
første gange i kommunikationsværk
stedet foregik derfor med en voksen
som mellemled.

Da mange børn med høretab er Fotograf
usikre og ofte tilbageholdende med at Charlotte
bruge sproget, er det vigtigt, at alle Simonsen
aktiviteter er spændende for børnene
at deltage i. Der må gerne fjolles og
grines, da det motiverer børnene til at
komme i gang med at bruge sproget.
Humor er vigtig, når mennesker er
sammen, og er en vigtig del af sproget.
Helt bevidst har aktiviteterne ikke
haft karakter af individuel træning,
hvor barnet nemt kan få en oplevelse
af skal kunne præstere og deraf måske
en følelse af ikke at kunne.
Samtidig med de ”frie” lege har de
professionelle været meget opmærk
somme på at møde og støtte det
enkelte barn ud fra dets særlige behov.
Det var vigtigt at give det enkelte
barn den tid og det fokus, der var
nødvendigt for, at barnet kunne få
det bedst mulige udbytte af aktivite
ten. For det ene barn kunne det være
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støtte til udtale af bestemte sproglyde,
for andre støtte til at turde sige noget
til et andet barn.

Videoobservationer af børnenes kommunikation

af kommunikationssituationerne blev
programmet ELAN brugt. (Se uddyb
ning af analysemetoden i Dammeyer,
Carstensen, Karlshøj & Knudsen, 2011a
og b).

Resultater
Begge grupper deltog i kommunikati
onsværkstedet i et forløb om efteråret
Optagelserne viser, at børnenes tale
og et om foråret i hele projektperioden.
sprog forbedres betydeligt i løbet af
Ved alle arrangementer blev der lavet
projektperioden, uden at det dog mod
videooptagelser af bør
Optagelserne viser, svarer en alderssvaren
nenes kommunikation
de udvikling. De fore
at børnenes tale- løbige analyser viser,
enten sammen med en
sprog forbedres
voksen eller børnene
at børnene især i de
indbyrdes. Optagelser
betydeligt i løbet tidligste optagelser har
blev
efterfølgende
vanskeligheder
af projektperioden, store
gennemset og analy
med at holde en sam
uden at det dog
seret i projektgruppen
tale i gang, medmindre
i forhold til, hvordan
den voksne hele tiden
modsvarer en
det enkelte barn bedst
hjælper til. Yderligere
alderssvarende
kunne støttes næste
ses, at det for børnene
udvikling.
gang i kommunikati
er lettere at holde en
samtale kørende, når den er baseret på
onsværkstedet. Videoobservationerne
blev således brugt til at evaluere akti
noget konkret; et spil eller noget lege
viteterne og planlægge de næste.
tøj. Forståelsen og samtalen understøt
For at gå mere i dybden og under
tes af de konkrete aktiviteter.
søge børnenes sprogudvikling mere
I det følgende vil vi gengive et
systematisk blev der efterfølgende
par eksempler fra observationerne på
børnenes kommunikation, og hvordan
udvalgt to minutters optagelse fra
hvert halve år til indgående analy
de støttes af de voksne. Alle nedenstå
ser. Optagelserne blev udvalgt efter
ende eksempler er fra gruppe 2. I alle
følgende kriterier: En situation, hvor
transskriptionerne er ordene stavet
børnene bedst muligt viser, hvor gode
korrekt, hvis udtalen vurderes som
de er til at kommunikere på det givne
værende inden for normen for dansk
tidspunkt. De to minutter blev heref
udtale. Vurderes udtalen som afvi
ter transskriberet og kodet i forhold
gende fra normen, er der anvendt en
til brug af tale/lyde, tegn/gestus,
tillempet lydskrift.
blikretning, børnenes aktivitetsniveau
i forhold til at opretholde samta
Eksempel 1: Børnene sidder rundt om et
len/udbygge samtalen, turtagning og
bord sammen med en voksen og leger
strategier til at reparere samtalen,
med legofigurer. Barn 1 leger med sine
hvis den gik i stykker. Til analyse
egne figurer, barn 2 og 3 deler figurer
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og ting fra en æske (Observation fra
efterår 2007: Barn 1: 5 år (hørealder: 3
år). Barn 2: 4½ år (hørealder: 2½ år).
Barn 3: 5¼ år (hørealder: 2¾ år).)

Voksen: “Hrr, hvor er det frækt”
Barn 2: “Min mor har to”
Voksen: “Nå, ja, det har de fleste damer”
Barn 2: “Du har tre grøst der”

Barn 1: “Ha der biar (pause) a hæ hæ
(pause) hå der taste”
(barn 1 har hele tiden blikket rettet
mod legetøjet samtidig med, at han
med intonationen signalerer, at han
fortæller noget om legetøjet).
Voksen: “Har du tabt tasken?”
Barn 1: (Reagerer ikke på, at der bliver
stillet et spørgsmål, hverken verbalt
eller med blikket, leger videre med sine
legofigurer.)

Bolden og det sjove i situationen
understøtter en dialog mellem børnene
og den voksne. Barn
Bolden og det
1 deltager ikke ver
balt i denne samtale, sjove i situationen
men indikerer flere understøtter en
gange ved hjælp af dialog mellem
blik og kropssprog, børnene og den
at han gerne vil være
voksne.
med. Men han har
tilsyneladende ikke viden om, hvordan
man kommer med ind i samtalen, samt
hvordan man får gjort opmærksom på,
at man ikke forstår, hvad der bliver
sagt.

Barn 3: “hov a bae biska?” (henvender
sig til barn 2)
Barn 2: (Reagerer ikke på, at der bliver
stillet et spørgsmål, hverken verbalt
eller med blikket, leger videre med sine
legofigurer.)
Det er svært for børnene at høre/
forstå, hvad der bliver sagt og få
startet en dialog. De voksne arbejder
målrettet på at støtte børnene i, at det
lykkes i de efterfølgende besøg i kom
munikationsværkstedet.
Eksempel 2: Der er en løs snak om,
hvad der nu skal ske. Pludselig tager
samtalen en uventet drejning, da den
voksne sætter en bold under blusen
som et tredje bryst. (Fra foråret 2009.
Barn 1: 6½ år (hørealder: 4½ år). Barn
2: 6 år (hørealder: 4 år). Barn 3: 6¾ år
(hørealder: 4¼ år).)
Voksen: “Jeg har tre bryster nu”
(sætter en bold under blusen)
Barn 3: “Arhh” (Barn 3 fniser)

Eksempel 3: Børnene spiller ”fisk” sam
men med en voksen. (Fra efterår 2009.
Barn 1: 7 år (hørealder: 5 år). Barn 2:
6½ år (hørealder: 4½ år). Barn 3: 7¼
år (hørealder: 4¾ år).)
Barn1: “Jaa, jeg har alle tre”
Voksen: “Har du alle? Har du fire tre
ere?”
Barn 1: “Ja, jeg har kun treeren”
Voksen: (kigger i barnets kort) “Ja,
men du mangler da en min ven. Den
skal du have næste gang”.
Barn 1: “Mmmm”
Voksen: “Så er det din tur” (til barn
1)
Barn 1: “Alle de treeren”
Voksen: “Hvem spørger du?”
Barn 1: “ Navnet på barn 2” (ikke
korrekt udtalt)
Barn 2 giver barn 1 et kort
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Voksen: “Så er det navnet-på-barn-3’s
tur”
Barn 3: “Alle dine konger”
Voksen: “Ja, det må du da få” (giver
barnet et kort)
Barn 3: “Såå skal de navnet-på-barn-2
(korrekt udtalt) alle diii ni (pause)
tal”
Barn 2: “Fish”
Barn 1: “Navnet-på-barn-3 (udtalt
med forkert slutvokal) duuu (pause)
nieren”
Barn 3: “Hvad?”
Barn 1: “Nieren”
Barn 3: “Nier”
Barn 3 giver barn 1 et kort
Eksemplet viser, at kommunikationen i
denne situation, hvor børnene kender
reglerne for spillet, den voksne spiller
en aktiv rolle og der er noget konkret
at holde sig til, fungerer på trods af en
til tider mangelfuld sætningskonstruk
tion. Det er et eksempel på en situa
tion, hvor alle børn er aktive og rea
gerer adækvat – f.eks. ved at aflevere
relevante kort og bede om gentagelse,
hvis spørgsmålet ikke forstås.
Børnene mestrer langt bedre dia
logen i eksempel 2 og 3 (2009) sam
menlignet med eksempel 1 (2007),
hvilket dels må tilskrives børnenes
generelle og kognitive udvikling over
tid og dels må tilskrives arbejdet med
deres talesprog. De fire års optagelser
med børnene viser, at børnenes tale
sprog bliver mere og mere forståeligt
over tid også for børnene indbyrdes.
Men optagelserne viser også, at nogle
af børnene har brug for fortsat ekstra
støtte for at udvikle deres samtale
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kompetencer fra trinnet, hvor man har
konkreter og f.eks. aftalte spilleregler
til hjælp, til den frie samtale, hvor der
kan forekomme uventede drejninger i
samtalen. Eksemplerne er ligeledes en
demonstration af den voksnes vigtige
rolle i at få kommunikationen til at
fungere. De fire års optagelser viser, at
børnene i mange situationer ikke har
tiltro til, at de forstår alt, hvad der
bliver sagt. De affinder sig ofte med
ikke at forstå, hvad der bliver sagt,
som f.eks. i eksempel 3, hvor barn 1
afslutter sin tur med at sige “mmmm”,
sagt med en intonation, der signalerer
usikkerhed. Barnet spørger ikke den
voksne, hvad hun mener, hvilket ellers
vil være typisk for et ligeså interes
seret og motiveret barn på 7 år, der er
født normalthørende.

Forældrereaktioner
Kommunikationsværkstedet bestod
af sproglige aktiviteter med børnene,
hvor forældrene nogle gange blev ind
draget og andre gange ikke. Når bør
nene var i gang i værkstedet sammen
med en professionel, tilbragte foræl
drene tiden sammen med en anden
af de professionelle i et tilstødende
lokale. Tanken var at støtte forældre
ne, så de kunne støtte deres barn ved
bl.a. at give forældrene viden om den
sproglige udvikling og give konkrete
råd. Løs snak med de andre forældre
om børnene var også vigtig. Flere
undersøgelser peger på, at forældrenes
støtte til børn med CI har betydning
for, hvordan barnets sprogudvikling
forløber (f.eks. Archbold m.fl. 2009).
Samtlige forældre har givet udtryk
for en stor nytte af at deltage i for
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løbet. Alle gav udtryk for udbytte af
at deltage i sproggivende aktiviteter,
hvor der var fokus på kommunikation
og ikke på, som flere af forældrene
udtrykte det, fejlfinding. Alle forældre
sagde, de var klar over, at deres børns
sprog ikke udviklede sig alderssva
rende, og at det var rart at se, hvordan
professionelle arbejdede med børnene,
uden at der hele tiden var fokus på,
om de nu kunne skelne mellem f.eks.
to forskellige sproglyde. Et godt kom
munikationsmiljø var vigtigt i deres
øjne – som et godt og naturligt afsæt
for at udvikle sprog.

Fremtid
Der er fortsat brug for mere viden
om børn med CI og deres sproglige
udvikling, herunder især viden om for
skellige talepædagogiske metoder som
kan støtte det enkelte barns udvik
ling bedst muligt. Centret arbejder i
øjeblikket på at skaffe midler til at
fortsætte optagelserne af børnene for
at kunne følge dem til 10 år efter før
ste implantat. Fokus for det fortsatte
arbejde ville i givet fald være udvikling
af deres pragmatiske sprogkompeten
cer. Indtil videre er der publiceret en
artikel og et par stykker mere er på
vej (Dammeyer, Carstensen, Karlshøj &
Knudsen, 2011a og b).

Note

1 Ud over projektet om børn med CI, som
beskrives i denne artikel, udbyder Center
for Tegnsprog, UCC også den 3½-årige
tegnsprogs- og mundhåndsystemtolkeud
dannelse samt er hjemsted for tre andre
projekter: ordbog over dansk tegnsprog
(se www.tegnsprog.dk), døvblindblevne- og
døvblevneprojektet. Centret har også tidli
gere haft en stor kursusafdeling, der udbød
kurser i tegnsprog, tegnstøttet kommuni
kation, tegn til tale og mundhåndsystem.
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